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In de afgelopen drie jaar (2012-2014) groeide het Bakfiets-
Treffen uit tot een groot internationaal festival onder de 
noemer International Cargo Bike Festival (ICBF). In 2014 
kreeg het voor het eerst een tweedaagse opzet. Op de  
zaterdag vond de internationale conferentie plaats van  
de European Cycle Logistics Federation en op zondag  
was het publieksfestival BakfietsTreffen waar zo’n  
4.000 bezoekers aanwezig waren. Eén van de conclusies  
na afloop was dat er volop mogelijkheden zijn om het 
ICBF/BakfietsTreffen verder uit te laten groeien tot een 
jaarlijks internationaal festival waar zowel particuliere  
als professionele gebruikers, producenten en dealers,  
ontwerpers, beleidsmakers en belangstellenden op af  
komen voor de laatste innovaties op het gebied van  
Urban Cycling & Transport.
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Resultaten ICBF 2014

200 extra  
bezoekers (m.n. inter
nationale) bij Velorama

450  
extra over  
nach tingen in  
Nijmegen:  
hotel/pension, 
B&B, camping

4.000  
bezoekers uit 24 landen

200  
bak en  
transportfietsen

30 stands 
van professio
nals. Uitgebreide 
catering, geser
veerd van uit 
bakfietsen

230 deelnemers aan  
conferentie uit 24 landen  
(met vertegenwoordigers van  
bedrijven/overheidssector)

2 dagen
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Het gebruik van bak- en transportfietsen zit wereldwijd 
in de lift. Met name vanwege duurzaamheid en congestie 
zien steeds meer particulieren en bedrijven de bakfiets als 
een reëel alternatief voor de auto. 

Met het Internationaal Cargo Bike Festival willen wij:

 
Een groeiende bewustwording bewerkstelligen van de 
mogelijkheden en potentie op het gebied van stedelijke 
distributie en de rol van bakfietsen;

Kennis en ervaringen delen onder andere door co-creatie;

Zorgen voor innovatieve oplossingen die toepasbaar zijn 
in veel fietsgerelateerde sectoren.

Informeren

Inspireren

Innoveren
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Kansen op 
bakfiets-
gebied

De kansen voor het gebruik van cargobikes zijn verbon-
den aan zowel culturele, sociale, technische, economische 
als milieu- en maatschappelijke aspecten:

• 70% van de distributiekosten zit in het stedelijke gebied 
(‘first & last mile’; de laatste transportkilometers om  
tot de bestemming te komen). De focus ligt dus op 
het slimmer inrichten van het laatste traject in de 
distributie keten. Met name in het stedelijke gebied  
zijn de laatste kilometers voor transport en parkeren 
duur en omslachtig. Transportfietsen kunnen daar een 
oplossing voor bieden. Voor veel bezorg- en transport-
diensten biedt dit kansen.



• Bakfietsen en andere innovatieve fietsproducten bieden 
tal van mogelijkheden en oplossingen voor het vervoer 
van meerdere personen, bijvoorbeeld voor kinderen  
of minder valide mensen. Maar ook familiefietsen  
en groepsfietsen voor vier tot acht gebruikers zijn in  
opkomst. In de kinderopvang en recreatieve sector  
worden deze fietsen al ingezet. 

• Bak- en transportfietsen bieden ook kansen voor de 
maakindustrie. Zowel het bouwen van de fietsen zelf  
als allerhande accessoires lenen zich voor toepassingen 
van creatieve ideeën met diverse materialen. Bakfietsen 
zorgen voor innovaties/nieuwe ontwikkelingen en  
zetten aan tot co-creatie.

Missie
De komende periode tot 2020 willen wij het ICBF/ 
BakfietsTreffen laten uitgroeien tot hét (bak)fiets-
evenement in Europa. Zowel beleidsmakers (bestuurders/ 
ambtenaren), ontwerpers, producenten, distributeurs  
als overige geïnteresseerden stellen wij op de hoogte van 
de laatste innovaties en trends op het terrein van Urban 
Cycling & Transport. Wij willen Urban Cycling & Trans-
port een echte plaats geven in de logistieke sector en de 
bakfiets promoten als een gezonde en duurzame manier 
van transport. De regio Arnhem Nijmegen is een zeer 
actieve regio op het gebied van slim vervoer/slim reizen; 
en ook het fietsen staat hierbij centraal. In het hele scala 
aan vervoersmodaliteiten zijn bakfietsen dan een logische 
keuze. Vanuit deze gedachtegang kiezen wij vooralsnog 
voor Nijmegen als centrale locatie voor het evenement. 



Officiële oprichting van de European  
Cycle Logistics Federation, 12 april 2014
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Het International Cargo Bike Festival (ICBF) bestaat uit  
een aantrekkelijk informatief, innovatief en cultureel pro-
gramma voor zowel particulieren als zakelijke bezoekers. 
Het programma is zo opgesteld dat er voor ieder wat wils 
is maar dat de nadruk wel blijft liggen op innovaties op 
het gebied van Urban Cycling & Transport.

Voor wie
Het ICBF/BakfietsTreffen is bedoeld voor iedereen die 
zakelijk of privé met Urban Cycling & Transport, de bak- 
en tranportfietsenwereld, te maken heeft: professionele 
gebruikers (particulier/zakelijk), logistieke dienstverleners 
(distributeurs/dealers), technici/producenten, ontwerpers, 
beleidsmakers (bestuurders/ambtenaren van overheden 
en kennisinstellingen), bedrijven en belangenorganisaties 
op het gebied van milieu, mobiliteit en WMO. 



In 2015 verspreiden we het ICBF over twee dagen in  
het weekend van 18/19 april 2015. 

Zaterdag 18 april

Op zaterdag vindt een internationale conferentie  
en expositie plaats. We organiseren workshops met 
parallel sessies, ook worden plenaire presentaties  
gegeven. Hier worden ervaringen uit de verschillende  
landen gepresenteerd en uitgewisseld. Er zullen veel  
bijzondere bak- en transportfietsen te zien zijn en  
deze kunnen ook getest, uitgeprobeerd worden. 

Mogelijke sprekers:

Niels Hoe • HOE360 Consulting, Kopenhagen
Lasse Schelde • Bicycle Innovation Lab, Kopenhagen
Stefan Bendiks • Artgineering, Amsterdam
Francine Houben • Mecanoo architectenburau
Sjors van Duren • Stadregio Arnhem-Nijmegen
Herbert Tiemens • BRU, Utrecht
Gary Armstrong • European CycleLogistics Federation,  
Verenigd Koninkrijk

Daarnaast zullen verschillende koeriers- en bezorgings-
bedrijven zich in korte pitches presenteren.

Activiteiten



Zondag 19 april

De zondag start met een toertocht / parade in Nijmegen 
en omgeving waarbij bestuurders vanuit betrokken over-
heden uitgenodigd worden om deel te nemen. Op het  
publieksevenement, het BakfietsTreffen kunnen bezoe-
kers weer diverse bak- en transportfietsen zien en uit-
proberen. Er zal hierbij ook speciale aandacht zijn voor 
aangepaste fietsen voor mensen met een beperking. Een 
attractief cultureel programma is onderdeel van de fiets-
markt. Net als voorgaande jaren zal de catering georgani-
seerd worden door ‘Op vuur en vlam’ en de Vasim. Daarbij 
wordt zo veel mogelijk gebruikt gemaakt van ‘culinaire’ 
bakfietsen voor het bereiden van maaltijden en snacks.
Informatie over het voorgaande BakfietsTreffen 2014 staat  
op www.cargobikefestival.com en www.bakfietstreffen.nl.

Verwacht aantal bezoekers
De verwachting is dat aan de conferentie op zaterdag  
tussen de 150 en 200 personen (nationaal/internationaal)  
zullen deelnemen. Het BakfietsTreffen op zondag zal  
ongeveer 3.000 bezoekers trekken. 

Locatie
Het ICBF zal ook in 2015 weer bij Cultuurspinnerij De 
Vasim georganiseerd worden. Deze locatie is bij uitstek 
geschikt voor dit festival. Centraal gelegen en veel ruimte 
voor het uitproberen van de getoonde bak- en transport-
fietsen.



Het festival wordt financieel haalbaar gemaakt door 
inkomsten geworven uit deelnemersbijdragen (leden ECF 
gratis, geringe bijdrage voor niet-leden), marktkraamver-
huur, advertenties en door vrijwillige inzet. Hiernaast zijn 
er vele sponsoren die met financiële middelen een bijdra-
ge leveren. Urban Arrow heeft hierin interesse getoond. 
Ook is er een aanvraag tot subsidie ingediend bij provincie 
Gelderland, gemeente Nijmegen en Stadsregio Arnhem 
Nijmegen.

Publiciteit
Het festival wordt onder de aandacht van potentiële 
deelnemers en bezoekers gebracht door een uitgekiend 
PR-plan. 

We spreken allereerst het netwerk dat de afgelopen jaren 
steeds verder is opgebouwd aan met gerichte mailings.  
We gaan ook een nieuwe website maken met advertentie-
mogelijkheden voor sponsoren en een webshop met pro-
momateriaal zoals t-shirts en boeken. Geïnteresseerden  
en professionals uit diverse hoeken worden bereikt via 
deze website en digitale nieuwsbrieven, maar ook  
via de sociale media en middelen als flyers,  
posters, banieren en programmaboekjes.  
Verder wordt door middel van persberichten  
aandacht gevraagd voor het ICBF in lokale,  
regionale, landelijke pers en willen we  
artikelen plaatsen in bladen van overheden, VNG, 
Gedeputeerde Staten en in vakbladen gericht op 
vrijetijds besteding, fietsen,  
milieu, WMO, innovatie, duurzaamheid,  
gezondheid en VVV/toerisme.

Financiën



Effect
Wij denken dat het jaarlijks International Cargo Bike 
Festival een belangrijke bijdrage levert aan een gezond 
economisch, cultureel en toeristisch klimaat in de regio 
Arnhem Nijmegen. Het International Cargo Bike Festival 
zal met name vanwege het internationale karakter de 
kandidatuur van Arnhem en Nijmegen en de Stadsregio 
voor Velo-city 2017 krachtig ondersteunen. Ook als  
Velo-city 2017 niet wordt toegewezen aan Arnhem en  
Nijmegen, heeft het International Cargo Bike Festival  
een sterke zelfstandige waarde en aantrekkingskracht. 
Het zal een groot succes worden als meerdere belang-
hebbende partijen daadwerkelijk hun steun geven en  
hun schouders er onder zetten.
In april of mei 2015 zal een evaluatie van het Interna-
tional Cargo Bike Festival plaatsvinden.
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De organisatie van het ICBF is in handen van Fiets-
diensten.nl (initiatiefnemer en coördinator),  
gloedcommunicatie en zelfstandig communicatieadviseur 
Judith van den Reek. Deze partijen beheren het zakelijke 
gedeelte, de productie, de PR en het programma. 

Bij de uitvoering van het festival wordt gebruik gemaakt 
van een groot aantal vrijwilligers. De organisatie is  
efficiënt van opzet, en weet effectief en creatief om  
te gaan met de beschikbare middelen. Intrinsieke  
gedrevenheid, samenwerking en enthousiasme zijn  
kernwaarden van de organisatie.

Organisatie



Samenwerkingspartners
• De Vasim 
• Samen met Op Vuur en Vlam en de Vasim wordt de  

catering verzorgd.
• Velocity Fietskoeriers zal tijdens het International Cargo 

Bike Festival een (behendigheids)wedstrijd organiseren 
voor fietskoeriers en bezorgdiensten. We willen ook met 
Velocity een Slow(cargo)biking wedstrijd organiseren.

Voor het avondprogramma wordt samenwerking gezocht 
met een deskundige partner.

Andere (potentiële) partners van het International Cargo 
Bike Festival zijn ECF, RU, Gemeente Arnhem, Provincie 
Gelderland, Fietsersbond, Dutch Cycling Embassy, Logis-
tiek Expertisecentrum Nijmegen, de HAN, ROC Nijmegen 
en de Regionale Centra voor Technologie.



Initiatiefnemers

Judith van den Reek

Contactgegevens
Fietsdiensten.nl
Jos Sluijsmans
Waldeck Pyrmontsingel 73-C
6524 BA Nijmegen
Tel. 06 - 30 01 48 01 

Meer informatie
www.cargobikefestival.com
www.bakfietstreffen.nl
Facebookpagina The Happy Cargo Biker

Colofon
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